
 

0 

 

 

 

 

 التَّعليق املخَتصر على 

 )زاد املستقنع(
 

 لفضيلة الشَّيخ

 أ.د/ عبدالسَّالم بن حممَّد الشُّويعر

 حفظه اهلل تعاىل

 ]وهي دروٌس ُتْلَقى بعد املغرب والعشاء يوم االثنني من كلِّ أسبوع  

فا[ اجحي القديم بحيِّ الصَّ  بجامع الرَّ

 هـ23/1/1438ابتداًء من مغرب االثنني 

 

 س ادسَّعشررسَّالالد َّ

 ]فصل يف موقف اإلمام واملأمومني[

 )الشيخ مل يراجع التَّفريغ(

 اعتنى به

 وليد يرسي

 لألخطاء الطِّباعية واالستدراكات واالقرتاحات

 (abohaleema@gmail.comاملراسلة عىل بريد: )

 

16 



 

1 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

، َوَعْن َجانَِبْيهِ  َماِم، َوَيِصحُّ َمَعه َعْن َيِمينِهِ َف اْلِ َخلْ  َمْأُموُمونَ ـ: َيِقُف الْ : )َفْصٌل  قال

اَمهُ  ، إِ  وْ أَ  َفذُّ َخْلَفهُ ، َواَل الْ َفَقطْ  ، َواَل َعْن َيَساِرهِ اَل ُقدَّ فِّ َماَمُة إِ ًة، وَ ْن َيُكوَن اْمَرأَ الَّ أَ َخْلَف الصَّ

ِهنَّ  َجاُل،، النَِّساِء َتِقُف ِِف َصفِّ ْبَياُن، ُثمَّ النَِّساُء، َكَجنَائِِزِهنَّ  َوَيلِيِه الرِّ  .(ُثمَّ الصِّ

الة.يف هذا الفصل، بدأ املصنِّف   ، يتكلَّم عن موضع اإلمام واملأموم يف الصَّ

أتى هبا املصنِّف من باب )َيِقْف( قوله: َخْلَف الَماِم(  َمْأُموُمونَ ـ)َيِقُف الْ قال املصنِّف: 

لب أنَّ املأمومني يكونون واقفني، وإالَّ فقد يكون املأمومون جالسني، أو ذكر األغلب، إِذ األغ

خارٌج خمرج إنَّام هو  )َيِقْف(يصلُّون عىل جنٍب، كام سيأيت يف صالة ذوي األعذار، إًذا فقوله: 

 الغالب، وليس عىل سبيل اللُّزوم واحلتم عىل سبيل اإلطالق.

ل (ـَمْأُموُمونَ )الْ وقول املصنِّف:  نا عىل أنَّ احلكم هنا، الَّذي تكلَّمنا عنه يف اجلملة يدُّ

، إنَّام يى  من  ، فإذا كان املأمومون أكثرى من واحدٍ  أكثرى  ؛ن املأمومون فيه عدًدابه ما كا دُ ِص ق  األُوَلى

ا خلف اإلمام. ا إن  كان واحًدا، فال يصحُّ وقوفه فذًّ م يقفون خلف اإلمام، وأمَّ  واحٍد، فإَّنَّ

أ ُمومِ ال  املراد ب( ـَمْأُموُمونَ )الْ إًذا فقوله:   من واحٍد، أي كانوا مجًعا. إذا كانوا أكثرى  نيى ـمى

فنقول:  نزيده قيًدا آخرى ، املرد باملأمومني أيًضا هنا( ـَمْأُموُمونَ )الْ األمر الثَّاين: أنَّ قوله: 

 .أمومون الَّذين تصحُّ مصافَّتهمامل

 مصافَّته؟ ومن الَّذي ال تصحُّ مصافَّته؟ الَّذي تصحُّ  نِ مَّ وسيتكلَّم املصنِّف ع

تُ  ه، فإنَّ األفضل أن يكون خلف اإلمام، سواًء األمر األخري: أنَّ كلَّ من تصحُّ مصافَّ

 نَّه تصحُّ مصافَّتهم.إ :إذا قلنا عىل خالف املشهور ، أو صبياًناكانوا رجااًل أو نساًء ال فرقى 
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ف اإلمام، فيكونون وراءه، وهذا حكٌم يشمل أي يصلُّون خلَماِم( )َخْلَف اْلِ قوله: 

 إالَّ ِف موضعني:األفضليَّة، عىل سبيل األفضليَّة يف أغلب األحوال، 

ل:  ال ينظروا إَل عورته.لكي ؛ه جيب أن يكون اإلمام وسطهمالعراة، فإنَّ  املوضع األىوَّ

بُّ اها أن تكون النِّساء، إذا كان املصلُّون وإمامهم نساًء، فإنَّ امل املوضع الثَّاين: َى تى رأة ُيس 

م.  وسط النِّساء، وجيوز اها أن تتقدَّ

ليل عىل أن املأمومني األفضل أن يكون خلف اإلمام، قالوا: ألنَّ النَّبيَّ  كان   الدَّ

 ؛ألكثر، وهذا وصلنا هبيئة التواتريصِّلِّ بالنَّاس، وكانت صفوف املصلِّني خلفه، فهو األغلب وا

 ون خلف اإلمام.أنَّ املأمومني يصلُّ 

 أكثرى من واحٍد، أن يصلُّوا معه أي ويصحُّ للمأمومني إذا كانوا مجًعا( )َوَيِصحُّ َمَعهُ قال: 

افَّ شخٌص واحٌد عن  ؛مصافِّني له عن يمينه نيعني يصلُّو ،()َعْن َيِمينِهِ  ألنَّه كام يصحُّ أن ُيصى

 .راهٍة لذلكعن يمينه، من غري ك يمينه، فكذلك يصحُّ أن يصافَّه مجعٌ 

روا قلياًل،  «املبدع»فإن كانوا عن يمينه فقد استَبَّ بعض العلامء، مثل صاحب  أن يتأخَّ

م؟ وما هو حدُّ املَاذاة؟ بعد قليٍل   إن شاء اهلل.-من باب االحتياط، وسنتكلَّم ما هو حدُّ التَّقدُّ

بُّ التَّأخُّ  (َعْن َيِمينِهِ  )َوَيِصحُّ َمَعهُ إًذا قال:  َى تى رين.وُيس   ر قلياًل كام ذكر بعض املتأخِّ

ى  ()َوَعْن َجانَِبْيهِ قال:  ملا ثبت أنَّ  ؛بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شامله بمعنى أن يصِّلِّ

ةى فجعل أحدمها عن يمينه، واآلخر عن شامله، وجاء يف   ابن مسعودٍ  مى قى ل  ِد وعى وى ىلَّ باألىس  صى

 . ورفعه للنَّبيِّ ،  بعض األلفاظ أنَّه حكى ذلك عن النَّبيِّ 

ى اإلمام جاعاًل بعض املأمومني عن يمينه، وبعضهم عن  وهذا يفيدنا أنَّه جيوز أن يصِّلِّ

 شامله.

ص هذه اجلملة أنَّ اإلمام إذا كان معه مجٌع من املأمومني، فاألفضل أن يكون  :إًذا ملخَّ

ا عن يمنٍي فقط، أو عن  يمنٍي وشامٍل مًعا. املأمومون خلفه، وجيوز أن يكونوا بجانبه، إمَّ
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امل فقط، وال أحدى عن يمينه ولو واحًدا، وال تصحُّ  وال تصحُّ صالهتم إن كانوا عن الشِّ

مني عليه يف اجلملة، وقلت  ألنَّ اها استثناًء سأورده يف حملِّه. ؛يف اجلملة :صالهتم إن كانوا متقدِّ

من املأمومني، وقد أشار ٍع م  الث يف قضيَّة صالة اإلمام بجى إًذا وضَت األحوال الثَّ 

، والثَّانية والثَّالثة سيوردها بعد قليٍل. ورة األُوَلى  املصنِّف للصُّ

اَمهُ قال:  م عىل اإلمام، ألنَّ النَّبيَّ  ()اَل ُقدَّ ََم ُجِعَل اْلِ إِ »قال:   أي ال جيوز التَّقدُّ َماُم نَّ

َتلُِفوا َعََل أَ  لُِيْؤَتمَّ َبهِ  تُِكمْ ئِ َفََل ََتْ ُموهُ » :ويف بعض األلفاظ ،«مَّ َفََل »فال تقدموا اإلمام،  «َفََل َتَقدَّ

ُموهُ  ُموهُ »يشمل بفعل األركان،  «َتَقدَّ م عىل اإلمام، وعىل  «َفََل َتَقدَّ بأجسادكم، فال جيوز التَّقدُّ

ًما عىل اإلماإهذا قول أكثِر أهل العلم:  م، نعم نَّه ال جيوز، وال تصحُّ صالة املأموم إذا كان متقدِّ

، وهذه مسألٌة أخرى، لكن لغري حاجٍة  بعض أهل العلم أجازها للَاجة، إذا ضاق به املَلُّ

 فاألصل عندهم املنع.

وهنا فائدٌة، ألينِّ أخشى أن أنساها يف كتاب اجلنائز، الفقهاء يقولون: واجلنازة كاإلمام، 

الته، وإن ارتفعت اجلنازة، وبناًء عليه فمن صىلَّ أمام اجلنازة، واجلنازة خلفه فال تصحُّ ص

ت ها برسعٍة، وإالَّ فال تصحُّ التَّكبريات حتَّى الَّ ي قضاها، واملأموم ما زال يف صالٍة، وجب أن يتمَّ

 يف اجلنازة.-إن شاء اهلل-وسنشري اها 

م عىل اإلمام، دليله عرفناه قبل قليٍل،   عندنا مسألتان:إًذا عرفنا أنَّه ال جيوز التَّقدُّ

:املسألة ا م عىل اإلمام؟ يقول ألُوَلى م عىل اإلمام هو ونما هو حدُّ التَّقدُّ : إنَّ حدَّ التَّقدُّ

 م.ب، إذا كان عىل األرض، هذا قيدهالعقب، وهو الكع

ج   طويلًة، ولكنَّ الكعب حماٍذ لكعب اإلمام، ولكنَّ رجل  ُل وبناًء عليه فإذا كانت الرِّ

مت رجله أي أطراف  الة، ألنَّ العربة الكعب.املأموم طويلٌة، فتقدَّ ت الصَّ ََّ  أصابعه، ص

جل الثَّانية، كذا  املسألة الثَّانية: م الرِّ جلني، ثمَّ قدَّ لو أنَّ املأموم وقف عىل إحدى الرِّ

د، وأنتم وجى صالته، ألنَّ العربة بالكعب حال اعتامده عليها، وهذه تُ  ُل طُ ب  يقولون، فإنَّه ال تى 
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ح، و وُّ م تعلمون قضيَّة الرتَّ ح أن يقدِّ وُّ ح، وقد يكون بعض الرتَّ وُّ فقهاؤنا يقولون: جيوز الرتَّ

الة. ُل طُ ب  قلياًل، غري معتمٍد عليها، فَينئٍذ ال تى  هُ لى ج  رِ   الصَّ

ر  «املبدع»بن مفلح صاحب اوهذا الَّذي جعل الربهان  بُّ أن يتأخَّ َى تى أن يقول: أنَّه ُيس 

ر، وإنَّام هو مشهوٌر عند نيماحتياًطا، وإالَّ يف الغالب أنَّ املتقدِّ  ، مل يذكروا هذا االستَباب للتأخُّ

افعيَّة.  الشَّ

ًما عىل اإلمام، تبطل صالته، قالوا: ولو يف ركٍن  نَن قلنا: أنَّ املأموم إذا كان متقدِّ

الة. م عليه يف ركٍن واحٍد كتكبرية اإلحرام، فتبطل الصَّ  واحٍد، ولو تقدَّ

بأن يكون بعض املأمومني عن يساره، سواًء كان واحًدا أو  (َفَقطْ  )َواَل َعْن َيَساِرهِ قال: 

، ألنَّ النَّبيَّ  الة،   أكثرى أخذ برأس ابن عبَّاٍس وجابٍر، فنقله عن يمينه، وهذه حركٌة يف الصَّ

الة، لكانت حركًة كثريًة من اإلمام و املأموم ال من ولو مل تكن هذه احلركة ألجل بطالن الصَّ

 ب  تُ الة فى تقتضيها الصَّ 
الة، فدلَّ عىل أنَّ صالة املأموم مصالهتى  ُل طِ ، فإنَّام هذه احلركة ملصلَة الصَّ

 عىل يسار اإلمام باطلٌة، وال يصحُّ االئتامم به فيها.

، وبناًء عىل ذلك فإنَّ امل (َفَقطْ  )َواَل َعْن َيَساِرهِ  قوله: موم إذا أتشمل واحًدا، وتشمل أكثرى

 أن يكون عن يمينه فقط، فإن كان عن يساره فقط أو له أن يأتمَّ باإلمام إالَّ كان واحًدا، فال جيوز 

امه، بطلت صالة هذا املأموم.  خلفه أو قدَّ

اَل »قال:   أي ال تصحُّ صالة الفذِّ خلفه، ملا ثبت أنَّ النَّبيَّ  (َفذُّ َخْلَفهُ )َواَل الْ  :قال

فِّ لْ َصََلَة لِ  ةوهذا نفٌي لل «َفذِّ َخْلَف الصَّ ََّ عض ألفاظ احلديث عند أمحدى بدليل أنَّه جاء يف ب ؛صِّ

هُ أَ » :وغريه ََل  يَد عِ يُ  نْ أَ  فِّ الصَّ  َف لْ َلَّ َخ َص ا ذَ ذَّ إِ فَ الْ  رَ مَ أَ  نَّ ا باطلٌة. ،«ةَ الصَّ  فدلَّ عىل أَّنَّ

فِّ  َف لْ َخ  وْ أَ )إذا كان املأموم واحًدا، ( َفذُّ َخْلَفهُ )َواَل الْ إًذا فقوله:  كانوا مجاعًة، إذا  (الصَّ

 ه.فاصطفَّ مجاعٌة، وبقي واحٌد خلفهم، فإنَّه حينئٍذ ال تصحُّ صالتُ 
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ى وحدها فإنَّ  ًة(ُكوَن اْمَرأَ تَ ْن الَّ أَ )إِ قال:  ملا جاء من حديث أنٍس يف  ؛املرأة يصحُّ أن تصِّلِّ

َيح، أنَّه قال:  ْيُت أَ »الصَّ فكانت واحدًة،  «َوَراَءَناوُز َعُج الْ وَ   َيتِيُم َخْلَف النَّبِيِّ الْ َنا وَ َصلَّ

ًة؛ ألنَّه أ  .صاًل املرأة ال يصحُّ مصافَّتهافتصحُّ صالهتا فذَّ

ا. َ فذًّ ته، يصحُّ أن يصَّلَّ  وكلُّ من ال تصحُّ مصافَّ

( إِ )وَ قوله:  ِهنَّ حكاًم منطوًقا، وحكاًم  نأخذ منها حكمني:َماَمُة النَِّساِء َتِقُف ِِف َصفِّ

 مفهوًما.

ا املن م  طوق:أمَّ ، فال تتقدَّ فِّ ى يف داخل الصَّ فهو أنَّ األفضل إلمامة النِّساء أن تصِّلِّ

، هذا هو املنطوق، وأرشت له عليهنَّ  فِّ م، لكنَّ األفضل أن تكون يف الصَّ ، وجيوز اها أن تتقدَّ

.  قبل، وهو الَّذي فعله نساء النَّبيِّ   كعائشةى وأمِّ سلمةى

؟  أنَّه يصحُّ  مفهوم هذه اجلملة: نُّ ا ُتسى ى املرأة بالنِّساء، من أين أخذنا أَّنَّ نُّ أن تصِّلِّ بل وُيسى

ى بالنِّساء، ألنَّه قالوا:  نُّ للمراة أن تصِّلِّ نَّ أن تكون إمامة النِّساء وسطهن، فكذلك ُيسى إذا كان ُيسى

نُّ اجلامعة للنِّساء، إذا ك جال.وهذا هو املذهب، فإنَّه ُتسى  نَّ منفرداٍت عن الرِّ

(وله: وق ِهنَّ . )َتِقُف ِِف َصفِّ فِّ  أي يف وسط الصَّ

جاُل، واملراد بـ  أي ويِّل اإلمامى  )َوَيلِيِه(قال:  ا يليه باعتبار  )َوَيلِيِه(إذا صىلَّ بالنَّاس الرِّ إمَّ

فِّ الواحد، لقول النَّبيِّ  فوف، أو باعتبار الصَّ ، من حديث أيب «صحيح مسلم  »كام يف   الصُّ

 .«َهىالنُّ ْحََلِم وَ لَِيلِنِي ِمنُْكم ُأوُلوا اْلَ » :يِّ مسعوٍد األنصار

فوف ل فباعتبار الصُّ فُّ األىوَّ بيان بعده يكون الصَّ جال، ثمَّ الصِّ  .للرِّ

فِّ الواحد  ُد يف الصَّ جال، ثمَّ ُيب عى ل فيكون يليه من حيث القرب الرِّ فِّ األىوَّ وباعتبار الصَّ

بيان إَل طرفه. ل الصِّ  األىوَّ

لَِيلِنِي » :يف احلديث الَّذي ذكرته قبل قليلٍ   لقول النَّبيِّ  َجاُل()َوَيلِيِه الرِّ قوله: ا إذً 

 العقول كذلك. «النَُّهىوَ »أي البالغون « ْحََلمِ ُأوُلوا اْلَ  ِمنُْكمْ 
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ْبَياُن( قال:  من يفتح له إَل كونون بعده؛ ألنَّ اإلمام حيتاج هذا مفهوم احلديث في)ُثمَّ الصِّ

 القراءة، وإذا احتاج الستخالٍف أن يكون فيخلفه يف اإلمامة.يف 

فِّ األخري، حلديث أنسٍ  )ُثمَّ النَِّساُء(قال:  ْيُت أَ » :أي فيكون النِّساء يف الصَّ َنا َصلَّ

بُّ أن تكون يف آخر الصَّ  «َناَعُجوُز َوَراءَ الْ وَ »ان، يى ب  ومها ِص  «َيتِيمُ َوالْ  َى تى ، فدلَّ عىل أنَّ املرأة ُيس  فِّ

؛ ألنَّ هذا من أكم  والنَّبيُّ  فِّ رتكان مسجده، النِّساء يف آخر الصَّ  .اهنَّ  ل السِّ

أي كَال ترتيبهم يف اجلنائز، لكن هنا  (مْ ِزهِ )َكَجنَائِ معنى قوله:  (مْ ِزهِ )َكَجنَائِ قال: 

ل يك فُّ األوَّ فوف باعتبار اإلمام، فالصَّ جال، ينعكس؛ ألنَّ ترتيب اجلنائز كرتتيب الصُّ ون للرِّ

بيان، ثمَّ  جال، ثمَّ الصِّ بيان، ثمَّ النِّساء، كذلك اجلنائز باعتبار اإلمام، األقرب لإلمام الرِّ ثمَّ الصِّ

لـامَّ ماتت هي وابنها  النِّساء، ودليله قالوا: ما جاء أنَّ أمَّ كلثوٍم بنت عِّلِّ بن أيب طالٍب 

،  بن أيب وقاٍص  هم سعدُ زيُد بن عمرى بن اخلطَّاب يف وقٍت واحٍد، أمَّ  م زيًدا؛ ألنَّه صبيٌّ فقدَّ

ه أمِّ كلثوم  رت؛ ألنَّ املأمومني ينظرون ، عىل أمِّ وجعلها وراءه؛ وألنَّه أكمل يف السِّ

 لألقرب، أكثر من نظرهم لألبعد.

 

ا، َأْو َصبِيٌّ ِِف  َوَمْن ََلْ َيِقْف َمَعُه إاِلَّ َكافٌِر َأْو اْمَرأٌة، َأْو َمْن َعلِمَ ) :قال   َحَدَثُه َأَحُدُُهَ

َماِم، َفإِْن ََلْ ُيْمكِنُْه َفَلُه َأْن ُينَـ ، َوَمْن َوَجَد ُفْرَجًة َدَخَلَها، َوإاِلَّ َعْن َيِمنِي اْلِ ، َفَفذٌّ بَِّه َمْن َيُقوُم َفْرض 

ْ َتِصحَّ  ا َرْكَعًة ََل ، َأْو َوَقَف َمَعُه آَخُر َقْبَل َوَإْن َرَكَع َفذًّ ، َمَعُه، َفإِْن َصَلَّ َفذًّ فِّ ا، ُثمَّ َدَخَل ِِف اْلصَّ

ْت  َماِم َصحَّ  (.ُسُجوِد اْلِ

 

تُ مَّ بدأ يتكلَّم املصنِّف عى   ه، من الَّذي ال تصحُّ مصافَّته؟ ن ال تصحُّ مصافَّ
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اًل  ته  :قال: أوَّ يف اجلملة، الكافر كلُّ شخٍص ال تصحُّ صالته لنفسه، فإنَّه ال تصحُّ مصافَّ

يف اجلملة؛ ألنَّ هناك استثناًء سيورده املصنِّف بعد  :كالكافر واملجنون ونَو ذلك، وقلت

 قليٍل.

ت مصافَّتها لصافَّت ابنها، وما كان ََّ ا لو ص ا كذلك املرأة ال تصحُّ مصافَّتها؛ ألَّنَّ ت فذًّ

م  .يف حديث أنٍس املتقدِّ

، فيجب وبناًء عليه فإنَّ من صفَّ ووقف بجانبه كاف ٌر، فإننا نقول: حكمه حكم الفذِّ

تي سترتتَّب بعد قليٍل.  عليه األحكام الَّ

ة املرأة، إالَّ أن يكون معه رجٌل آخُر،  )اْمَرَأٌة(أو  فال تصحُّ صالته؛ ألنَّه ال تصحُّ مصافَّ

ت املصافَّة، واملرأة هنا وجودها كعدمها، فال يكونان اثنني. ََّ  فَينئٍذ ص

ا(أَ  َعلَِم َحَدَثهُ  )َأْو َمنْ قال:  ، وواحٌد  َحُدُُهَ فِّ إذا صفَّ اثنان خلف اإلمام، أو خلف الصَّ

ٌث، أو عليه نجاسٌة، فنقول: إن كان هذا الَّذي أحدث، أو املصافُّ له، دِ من هذين االثنني حُم  

 .ابتداًء واستدامةً  صَلته باطلةٌ ُها كان عامًلا هبذا احلدث، فَل تصحُّ املصافَّة؛ لنَّ كانا عاملني، أو أحُد 

ته ا إن كانا جاهلني مًعا للَدث، فإنَّه تصحُّ مصافَّ صالته، أي الَّذي كان  وال تصحُّ  ،وأمَّ

رس املايض،  له حدٌث  جهل، قالوا: ألنَّ هذا الَّذي جهل حدثه تصحَّ إمامته كام ذكرت يف الدَّ

َلى تص رس، تصحُّ إمامته فمن باب أىو   حُّ مصافَّته.وذكرته يف بداية هذا الدَّ

ت إ ته، ال العكسإًذا القاعدة: أنَّ كلَّ من صحَّ ت مصافَّ  .مامته صحَّ

ت إمامته، ََّ ت مصافَّته ص ََّ ت  ليس كلُّ من ص ََّ ت إمامته ص ََّ لكن كلُّ من ص

ت  مصافَّته، ََّ َلى من أن تقول: من ص ، أىو  هذه هي القاعدة، ولذلك هذه القاعدة هي األدقُّ

ت مصافَّت ََّ ه، كام ذكر بعضهم، ولذلك أنا ذكرت وقلت: إالَّ استثناء، واألدقُّ أن صالته ص

ت مصافَّته. ََّ ت إمامته ص ََّ  تقول: كلَّ من ص

 قاعدة
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( قال:  بيَّ نيته نافلٌة )َأْو َصبِيٌّ ِِف َفْرض  بيِّ يف الفرض؛ لنَّ الصَّ ة الصَّ يعني ال تصحُّ مصافَّ

ٌل.  فكأنَّه صىلَّ بجانبه متنفِّ

رين.؛ كاجلنازة، أي فرض عنٍي أو فرض كفايةٍ  ()ِِف َفْرض  وقوله:  كام هو املشهور عند املتأخِّ

( قال:  .)َفَفذٌّ  أي حكمه حكم الفذِّ

ته، وهو الكافر  تي بعدها، املصنِّف ذكر من ال تصحُّ مصافَّ قبل أن ننتقل للجملة الَّ

بيُّ يف صالة الفرض، ومن عى  الة، هؤالء قب هُ هو أو مصافُّه حدثى  مى لِ واملرأة، والصَّ ل انقضاء الصَّ

الة، وإنَّام ينبني عىل عدم  ة مصافَّتهم بطالن الصَّ ََّ ال تصحُّ مصافَّتهم، لكن ال يلزم من عدم ص

ة مصافَّتهم،  ََّ  عدٌد من املسائل:ص

: ،  املسألة األُوَلى تي أوردها املصنِّف هنا، أنَّ من صافَّهم يكون حكمه حكم الفذِّ وهي الَّ

 : أنَّه ال تصحُّ مصافَّتهم، أنَّ من صافَّه بطلت صالتهم وحده، وليس معنى قواهيعني كأنَّه صىلَّ 

، كام مطلًقا ، والفذُّ قد تصحُّ صالته، وقد ال تصحُّ ، ال ليس الزًما، وإنَّام يكون حكمه حكم الفذِّ

 سيأيت.

بيَّ يف الفرض، أنَّ املصنِّف إنَّام ذكر الكافر واملرأة، ومن علم حدثه، وال املسألة الثَّانية: صَّ

ور تصحُّ مصافَّته، مثل ل إذا صفَّ مع  :مفهوم ذلك: أنَّ غري هذه الصُّ ل، فإنَّ املتنفِّ املتنفِّ

ت مصافَّته، ومثله أيًضا من كان عاجًزا عن اإلمامة، وال تصحُّ صالته ألجل  ََّ املفرتض، ص

كن، فإنَّه حينئٍذ تصحُّ صالته، من ط، أو عن الرُّ مل تصحَّ إمامته ألجل فوات  العجز عن الَّشَّ

رشٍط، أو عجٍز عن رشٍط، أو ركٍن، كاجلالس، القاعد مثاًل، أو من به سلس بوٍل، فإنَّه حينئٍذ 

 تصحُّ أيًضا مصافَّته.

 من أتى للمسجد فله حالتان، انتبه هلاتني احلالتني:، (َوَمْن َوَجَد ُفْرَجًة َدَخَلَها)قوله: 

: ُج  أن خيشى ذلك احلالة األُوَلى كعة، يعني أنَّه يدخل واإلمام راكٌع.الرَّ  ل من فوات الرَّ

 .يكون اإلمام يف ابتداء القراءة أالَّ خيشى ذلك، وإنَّام احلالة الثَّانية:



 

9 

 

، ثمَّ يدخل فيه، بل  فِّ ه له أن يكربِّ خلف الصَّ رى كعة، فإنَّه ُيك  فإن مل خيش من فوات الرَّ

فِّ ثمَّ يكربِّ تكبرية  اإلحرام. يدخل يف الصَّ

 ، فِّ ه له أن يكربِّ خلف الصَّ رى كعة، بأن كان اإلمام راكًعا، فال ُيك  ا إن خيش فوات الرَّ وأمَّ

.  ثمَّ يدخل بعد ذلك، أريد أن تعرف هذه املسألة؛ لنَّه سيرتتَّب عليها حكٌم، سنشري له بعد قليل 

ل ممتلٌئ، أو شبه ممتلٍئ، فُّ األوَّ ، والصَّ فام الَّذي يفعله؟ نقول  من دخل واإلمام مصلٍّ

، وعرفنا هل التَّكبري مانٌع أم ليس  تيب، طبًعا سواًء كان كربَّ بتكبرية اإلحرام، أو مل يكربِّ هبذا الرتَّ

 بامنٍع.

اًل  نقول:  .جًة، فإنَّه يدخل يف هذه الفرجةنَّه إن وجد فرإ :ما ذكره املصنِّف هناأوَّ

ز يف هذه الفرجة، نقول: هذه ا لفرجة إن كانت مقابلًة له، وكان قد دخل يف أيًضا نركِّ

ه له أن  رى ا إن كانت الفرجة تقتيض مشًيا والتفاًتا، فُيك  الة، فيدخل من غري كراهٍة، وأمَّ الصَّ

ا تقتيض التفاًتا، من غري حتريٍم؛ حلديث أيب بكرةى  فِّ هناك؛ ألَّنَّ يذهب إَل الفرجة يف آخر الصَّ

َلى ف، ولذلك الثَّقفيِّ  ، ثمَّ يكربِّ بعد ذلك.األىو  فِّ  له أن يدخل يف الصَّ

فُّ ال فرجةى  احلالة الثَّانية: بُّ  إذا مل يكن هناك فرجٌة، بأن كان الصَّ َى تى فيه، فقالوا هنا ُيس 

للمأموم، أن يراصَّ املأمومني، إذا كان هناك فيه إمكانيٌَّة، ولو فرجٌة يسريٌة، يراصُّ إذا كان هناك 

ة املأمومني، فيدخل يف عموم االستَباب، وليس   م؛ ألمر النَّبيِّ فراٌغ، فرياصُّ بينه بمراصَّ

 ذلك مكروًها البتَّة.

م بجانب  احلالة الثَّالثة: ٍة عليهم، فإنَّه يتقدَّ ة املأمومني، من غري مشقَّ إذا مل يمكنه مراصَّ

 اإلمام عن يمينه، فيصِّلِّ عن يمني اإلمام.

ابعة: مة إذا مل يمكنه  احلالة الرَّ فوف املتقدِّ هذه األمور الثَّالث، فهل جيذب أحًدا من الصُّ

ه أن ونقوليأم ال؟  رى ت، لكن ُيك  ََّ ا اجلذب فإنَّه مكروٌه، وإن جذب ص : ال، وإنَّام يتنَنح، وأمَّ

فِّ كلِّه، هذا من جهةٍ  جتذب أحًدا؛ ألنَّه سيخلُّ   .بالصَّ
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 ب  قد جيعله يُ من جهٍة أخرى: أنَّ بعض النَّاس ال يعرف احلكم، فو
صالته، أو يفعل  ُل طِ

 أشياًء تفسد صالته، وغري ذلك من األمور.

أي سواًء كان قبل تكبرية اإلحرام )َوَمْن َوَجَد ُفْرَجًة َدَخَلَها( : إًذا فقول املصنِّف 

[.ال]فهو وجوًبا؛ ألنَّه الزٌم عليه ذلك؛ ألنَّه ال يكون مصليًّا خلف  فِّ  صِّ

ا إن كان قد كربَّ   تكبرية اإلحرام، فيجب عليه إن مل يأته أحٌد بعد ذلك، إالَّ أن يكون وأمَّ

ه. رى ه ُيك   سيميش اها معرتًضا، فإنَّ

 أي بصوته، من غري جذٍب. (بِّهَ ـ)َفَله َأْن ُينَ قوله: 

()َفإِ قال:  ْ َتِصحَّ ا َرْكَعًة ََل ةُ امل سألةُ املهذه  ،ْن َصَلَّ َفذًّ ، ابيف هذا البوهي أهمُّ مسألٍة  همَّ

فِّ   .وهي صالة الفذِّ خلف الصَّ

ور  ، تنقسم إَل ثالث صوٍر، انتبه اهذه الصُّ فِّ أريدك أن تعلم أنَّ صالة الفذِّ خلف الصَّ

 :يم الثَُّلثي، أيًضا حاٌص وهذا التَّقسٌة عىل املشهور من املذهب، الثَّالث، مهمِّ 

ورة] : [الصُّ ، ثمَّ  األُوَلى فِّ ا خلف الصَّ ى فذًّ ، أو يصافُّه أحٌد، قبل أن يصِّلِّ فِّ يدخل يف الصَّ

كعة،  سجود اإلمام، وكانت تكبريته لإلحرام ألجل عذٍر، ما هو العذر؟ خيشى أن تفوته هذه الرَّ

 إًذا بقيدين:

ل: أن يكون لعذٍر.  القيد األىوَّ

، أو يصافُّه أحٌد قبل السُّ و فِّ  جود.القيد الثَّاين: أن يدخل يف الصَّ

ة أيب والعربة بسجود اإلم ليل؟ قالوا: قصَّ ، ما الدَّ ام، ليس بسجود املأموم، حينئٍذ تصحُّ

ا راكًعا، أو قائاًم، وتصحُّ يف  بكرةى  ، فظاهره أنَّه مشى إمَّ فِّ حينام صىلَّ ثمَّ دخل يف الصَّ

كعة، ومشيه قد يأخذ وقًتا، فقد يرفع يِشى فوات الرَّ  احلالتني ما مل يسجد اإلمام؛ فإنَّ أبا بكرةى خى

. النَّبيُّ  فِّ ا خلف الصَّ  ، وهو ما زال فذًّ
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ورة] ابقة، إذا سجد اإلمام قبل املصافَّة، سواًء قبل  [الصُّ الثَّانية عندهم: قالوا: مفهوم السَّ

، أو فِّ كعة  ُل طُ ب  أن يصافَّه أحٌد، ممن تصحُّ مصافَّته، فَينئٍذ تى  ]قبل[ دخوله يف الصَّ هذه الرَّ

وايتنياملوحدها، عىل ظاهر كالم   .صنِّف، وهي إحدى الرِّ

الة بالكلِّـيَّة، لعموم حديث النَّبيِّ  رين، فتبطل الصَّ ا املشهور عند املتأخِّ اَل » : وأمَّ

رون،سواًء كان ركعًة فأكثرى  «َفذِّ َصََلَة لِلْ   روايتان. اإًذا مه ، وهو الَّذي مشى عليه املتأخِّ

ورة] ا لغري  [الصُّ كعة، أو لعدم الثَّالثة: إذا كربَّ فذًّ يِشى فوات الرَّ عذٍر، ما هو العذر؟ خى

ا إذا كان  ، هذا هو العذر، يعني إذا مل يكن هناك فرجٌة، فهذا عذٌر، أمَّ فِّ وجود مكاٍن يف الصَّ

 هناك فرجٌة فليس عذًرا.

الة تى  ا لغري عذٍر، فإنَّ الصَّ كوع فقط،  ُل طُ ب  إًذا إذا صىلَّ فذًّ طبًعا إذا رفع اإلمام رأسه من الرُّ

ه أن حيرم  رى م معنا أنَّه ُيك  ه هذا -يعني أن يكربِّ تكبرية اإلحرام–تقدَّ رى ا لغري عذٍر، ُيك  املأموم فذًّ

 دائاًم.

ا(قال:  كن  )َوَإْن َرَكَع َفذًّ ، كربَّ تكبرية اإلحرام قائاًم، هذا هو الرُّ فِّ أي دخل يف الصَّ

ا، فدخل يف  ل، ثمَّ ركع فذًّ ا تصحُّ صالته.فذًّ  الة[الصَّ ]األىوَّ فِّ بعد ذلك، فإَّنَّ  ا، ثمَّ دخل يف الصَّ

ْت(  َماِم َصحَّ كربَّ تكبرية قد حملُّ ذلك، فيام إذا كان )َأْو َوَقَف َمَعُه آَخُر َقْبَل ُسُجوِد اْلِ

كعة، أو ا ألجل إدراك الرَّ ابق اإلحرام لعذٍر، وعرفنا أنَّ العذر إمَّ فِّ السَّ  .ألجل امتالء الصَّ

ا ا تى  وأمَّ ا لغري عذٍر، فإَّنَّ كوع، وليس  ُل طُ ب  إذا كان قد أحرم فذًّ صالته، برفع اإلمام من الرُّ

جود، فهي فيها زيادة ركٍن.  بالسُّ
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َماِم ِِف الْ َيِصحُّ اْقتَِداُء الْ  :َفْصٌل ) :قال  ـَمْسِجِد، َوإِْن ََلْ َيَرُه َواَل َمْن َوَراَءُه ـَمْأُموِم بِاْلِ

َماَم َأْو الْ إِذَ   .(ـَمْأُموِمنيَ ا َسِمَع التَّْكبرَِي، َوَكَذا َخاِرَجُه إِْن َرَأى اْلِ

 

ط  ا، وكثرًيا ما يرد علينا ويعرض، وهو متعلٌِّق بالَّشَّ هذا الفصل فصٌل مهمٌّ جدًّ

ة االئتامم، متى يصحُّ ائتامم امل ََّ أموم اخلامس، الَّذي أوردته يف ابتداء حديث اليوم، وهو ص

 باإلمام؟ وهذه املسألة دائاًم تعرض لنا كثرًيا، يف أحواٍل.

خص يف بيته ويريد أن  خص يف مسجٍد يمتلئ، أو كان الشَّ من هذه األحوال: إذا كان الشَّ

، فكثرٌي من النَّاس يصِّلِّ يف األسواق امللَقة بجانب  يِّ واملدينِّ يأتمَّ باإلمام، أو يف احلرم املكِّ

غري عذٍر، فَينئٍذ هل تصحُّ صالهتم لاٌس يصلُّون يف داخل العامئر، لعذٍر، أو املسجد، هناك ن

؟ ألنَّ بعض النَّاس قد يظنُّ أنَّه يصحُّ االئتامم بأيِّ إماٍم، ولذلك بعض  مع اإلمام أم ال تصحُّ

، ويُ -ومرَّ عِّلَّ –النَّاس  ةى ياض، يأتمُّ بإمام احلرم وهو يف مكَّ ء،  دوجى يأيت هنا وهو يف الرِّ هذا اليشَّ

 من يأتمُّ به، فهل تصحُّ صالته معه أم ال؟ هذا ما سيذكره املصنِّف يف هذا الفصل.

ْ َيَرُه َواَل َمْن َوَراَءُه إَِذا َسِمَع )قال:  َماِم ِِف اْلـَمْسِجِد، َوإِْن ََل َيِصحُّ اْقتَِداُء اْلـَمْأُموِم بِاْلِ

َماَم َأْو اْلـَمْأُموِمنيَ التَّْكبرَِي، َوَكَذا َخاِرَجُه إِْن َرأَ  ُفوُف ، (ى اْلِ لىت  الصُّ ا اتَّصى هذه املسألة أمجل  ،إِذى

متى يصحُّ ائتامم املأموم باإلمام؟ وأنا سأوردها عىل هيئة تقسيٍم من كالم املصنِّف 

 املصنِّف، ال أزيد عليه، ثمَّ بعد ذلك نأخذها من كالم املصنِّف.

 َم حالتان:إنَّ المام واملأموم، هلنقول: 

:  أن يكونا يف املسجد. احلالة األُوَلى

َلى أن يكون أحدمها خارج امل احلالة الثَّانية:  .سجد، أو كالمها من باب أىو 
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أي املأموم خارج املسجد، أو اإلمام خارج املسجد واملأموم يف داخله،  ؛فإن كان أحدمها

 ذلك. غري، ولو صىلَّ أناٌس يف نَو برٍّ أو كالمها يف آخر املسجد، كام 

اًل: فيام إذا كان اإلمام واملأموم يف داخل املسجد، أي إذا كانا داخل املسجد، فإن  نبدأ أىوَّ

 :أموم باإلمام، بوجود رشٍط واحدٍ داخل املسجد، فيصحُّ ائتامم امل اكان

ق بواحٍد من اثنني: الة يتَقَّ الة، والعلم بأفعال الصَّ  وهو العلم بأفعال الصَّ

ا بالرُّ  *  ؤية لإلمام، أو ألحد املأمومني خلفه.إمَّ

 أو بسامع صوت اإلمام، أو املبلِّغ عنه. *

وبناًء عىل ذلك، فلو كان اإلمام واملأموم يف املسجد الواحد، وبينهام جداٌر، فتصحُّ صالة 

املأموم، ما دام يسمع صوت اإلمام بامليكرفون، لو أنَّ اإلمام انقطع صوته، ولكنَّ املأموم يعلم 

تي بعده، عندما يركعون، وعندما يسجدون، نقول: أيًضا حا فوف الَّ ل اإلمام، برؤيته للصُّ

.  يصحُّ

ُ عنه بالعلم، فإنَّه  ربَّ ؤية، وهو الَّذي ُيعى ا الرُّ امع، وإمَّ ا السَّ إًذا، إذا ُوِجدى أحُد األمرين، إمَّ

 حينئٍذ يصحُّ ائتامم املأموم باإلمام يف داخل املسجد.

ا، سواًء يف احلرم، أو يف  لو كان الفاصل غريه، بني اإلمام واملأموم، صفوٌف طويلٌة جدًّ

ا، فقد يكون بني اإلمام واملأموم مخسني -ما شاء اهلل-بعض املساجد  ا جدًّ ا جدًّ طواها طويل جدًّ

ا، أال نقول: إنَّ هذا الفصل الطَّ  ا، أو ستِّني صفًّ ويل يمنع االئتامم؟ نقول: ال؛ ألنَّ العربة صفًّ

فوف،  َلى اتِّصال الصُّ امع، ولكن عند العلامء األىو  ؤية أو بالسَّ ا بالرُّ ق العلم إمَّ بَّشط العلم، ويتَقَّ

 لِ ج  جود، قريًبا من رِ أن يكون قريًبا، وذكرت لكم قبل أنَّ حدَّ القرب، بأن يكون رأسه عند السُّ 

فوف، كلَّام كان أفضلى  ُربىت  الصُّ  .الَّذي أمامه، كلَّام قى

 أن يكون أحدمها أو كالمها خارج املسجد، فهنا البدَّ من رشطني: لة الثَّانية:احلا

فوف. ل: اتِّصال الصُّ ط األىوَّ  الَّشَّ
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ؤية لإلمام، أو املأمومني. ؤية، فالبدَّ من الرُّ ط الثَّاين: هو الرُّ  الَّشَّ

امع، فإن ُوِجدى أو مل يُ  ا السَّ وط الَّ وجى وأمَّ تي ذكرت لكم، د، فليس بالزٍم، وهذه الَّشُّ

ت  من فعل النَّبيِّ  َابة، فإنَّ مسجد النَّبيِّ  ُأِخذى َابة يصلُّون يف  ، وفعل الصَّ ، كان الصَّ

تي بجانبه، فأمر النَّبيُّ  ، ثمَّ أمر بسدِّ  بسدِّ مجيع األبواب إَل مسجده، إالَّ بيته  البيوت الَّ

يق  دِّ ِخ، إالَّ خوخة أيب بكٍر الصِّ قد كان أبو بكٍر يصِّلِّ يف بيته مؤتـامًّ ، ومجيع الـُخوى

فو ؤية-الَّذي سأذكر قيده بعد قليلٍ -ف باملسجد، لوجود اتِّصال الصُّ وسأذكر  ،ومع وجود الرُّ

، ولو للبعض، ولو أن يرى رؤوسهم، أو يرى بجداٍر قصرٍي، ال يلزم  ا ال تلزم للكلِّ ؤية أَّنَّ للرُّ

طنيلَّم اآلن أن يراهم رؤيًة كاملًة، وسأتك  .بالتَّفصيل للَّشَّ

وط، إنَّام أخذها الفقهاء مـامَّ جاء عن النَّبيِّ  ، وعن  لكنِّي أريدك أن تعلم أنَّ هذه الَّشُّ

َابة، وقد أطال ابن أيب شيبةى يف  َابة، أنَّ من كان يف خارج  «املصنَّف»فعل الصَّ يف ذكر آثار الصَّ

ن  يف داخله، أو أحًدا من  ذين اتَّصلوا بمن يف داخله، فإنَّه ال املسجد، ومل يكن يرى مى املأمومني الَّ

ا، وأحيلك عىل  فوف، واآلثار فيها كثريٌة جدًّ مِّلء؛ يصحُّ ائتاممه، كذلك اشرتطوا اتِّصال الصُّ

وهو مصنَّف ابن أيب شيبةى باخلصوص، لكن أريدك أن تعلم أنَّ كالم الفقهاء ليس من باب 

 ألثر.التَّشقيق، وإنَّام هو مبنيٌّ عىل ا

ُط رشطان إًذا قلنا إذا كان اإلمام واملأموم، أو أحدمها خارج املسجد، ه ُيْشرَتَ  :فإنَّ

طني: ِل هذين الَّشَّ فوف، بعض النَّاس يظنُّ  نبدأ بأىوَّ أنَّ املراد  وهو رشط اتِّصال الصُّ

فوف فوف ليس ،أن تكون متقاربًة، ال باتِّصال الصُّ وجود  هو عدم كذلك، املراد باتِّصال الصُّ

فَّ ث تي تقطع الصَّ  :الثة أشياءى قاطٍع اها، والَّ

ل: وجود طريٍق  قاطعال الة. أو َّنٍر، فإنَّه حينئذٍ  مسلوٍك يميش فيه النَّاس، األىوَّ  يقطع الصَّ

قيَّة، عكس القبلة، الَّذي يصِّلِّ يف البيت اجل هذهمن مسجدنا هذا،  :مثال ذلك هة الَّشَّ

قيَّة، لو فرضنا أنَّه ال يُ  د بيٌت، وإنَّام فيه أرٌض فارغٌة، فالَّذي يف هذه األرض وجى من اجلهة الَّشَّ
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املصلِّني، أنا أنظر إليهم، وقد امتأل املسجد إَل آخره،  رىالفارغة، صىلَّ مع املسجد، يقول: أنا أ

 نقول: ال تصحُّ صالتك؛ ألنَّ بينك وبني املسجد قاطٌع وهو الطَّريق.يوم اجلمعة، 

كذلك لو كان َّنًرا، أو معرًبا جلامٍل، معروًفا لعبور اجلامل، أو قطاًرا، أو نَو ذلك، إًذا 

ل، وهو وجود طريٍق، أو نَوه.  هذا هو القاطع األىوَّ

ُتث نِيى من ذلك، إذا أنَّ الطَّريق ُسدَّ من اجل هتني، المتالء النَّاس باملصلِّني، فَينئٍذ طبًعا اس 

ُ بمثابة املتَّصل،  تىربى ا لو صىلَّ فيوُيع  وصول امتناع يعني سدٌّ – ه النَّاس، من غري سدٍّ للطَّريقأمَّ

الة يف الطَّريق  مفصالة النَّاس باطلٌة، وصالة من خلفه-النَّاس اهذا الطَّريق باطلٌة؛ ألنَّ الصَّ

الة يف الطَّريق، مرَّ معنا، والنَّصُّ فيها رصيٌح.حراٌم، كام مرَّ مع  نا، أنَّه ال جتوز الصَّ

ؤية، إذا ُوِجدى جداٌر  : قالوا: إذا ُوِجدى جداٌر يمنع الرُّ فَّ القاطع الثَّاين الَّذي يقطع الصَّ

ؤية، لكنَّه يف احل ، وهذا أيًضا داخل يف عدم الرُّ فَّ ؤية، فإنَّه يقطع الصَّ قيقة هو كامٌل يمنع الرُّ

َابة مل يكونوا يصلُّون يف بيوهتم مع النَّبيِّ  ؛ ألنَّ اجلدار الَّذي بينهم  قاطٌع، ولذلك الصَّ

م قبل وجى ، ُسدَّ بابه وخوخته مًعا، فيُ  وبني مسجد النَّبيِّ  ؤية بالكلِّـيَّة، مع أَّنَّ د قاطٌع يمنع الرُّ

 يف بيوهتم.  ذلك كانوا يصلُّون بصالة النَّبيِّ 

ه للعرف عندهم، البُ ع  ع الثَّالث: قالوا: إذا كان هناك بُ القاط ا، ع  ٌد كبرٌي، ومردُّ د البنيِّ جدًّ

فِّ الثَّاين، عَّشات األمتار، مكاٌن فسيٌح،  ل والصَّ فِّ األوَّ ، بني الصَّ شخٌص يصِّلِّ يف الربِّ

 فعندهم حينئٍذ يكون هذا قاطًعا.

ط الثَّاين: ؤية، بأن يرى املرء املأمومني الَّذي ذكرناه قبل قليٍل،  الَّشَّ  الَّذين يصحُّ وهو الرُّ

 .مهم باإلمام، أو أن يرى اإلمامائتام

 وبناًء عىل ذلك، سأذكر صوًرا، فأجيبوين هل يصحُّ االئتامم أم ال؟
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ل فيه رخاٌم،  ، ويكون هذا الطَّريق جُي عى يف بعض املساجد، جيعلون طريًقا يف وسطه، للمرِّ

ل املسجد؟ نقول: نعم؛ فهل تصحُّ صالة من خل ف هذا الطَّريق مع اإلمام الَّذي يكون يف أىوَّ

 ألنَّ هذا ليس بفاصٍل؛ ألنَّه يف داخل املسجد، هذا إن سلَّمنا أنَّه طريٌق.

؟ نقول: ال يقطع ألنَّه يف داخل املسجد. فَّ ، هل يقطع الصَّ  لو كان يف املسجد َّنٌر يمرُّ

َى م، إذا كرى الَّذي يف مصلَّيات احلى  ولكنَّه ال يري أحًدا من املصلِّني، قد  ،مرى ان ينظر لل

احات أحًدا من املصلِّني  احات، لكنَّه ال يرى يف هذه السَّ يكون ينظر يف غرفته، لطرٍف من السَّ

؛ ألنَّه البدَّ أن يرى ولو  وت، هل تصحُّ صالته عىل املذهب؟ ما تصحُّ مطلًقا، لكنَّه يسمع الصَّ

نة وهو يمتلئ.واحًدا، واحلرم يف أغ  لب األوقات، يف أكثِر السَّ

ًة رى املثال األخري: بعض النَّاس يأخذ غرفًة يف األبراج القريبة من احلى  م، لكنَّها ليست مطلَّ

.  عىل املصلِّني، تصحُّ صالته؟ ال تصحُّ

 إًذا هذا الَّذي ذكرته قبل قليٍل، هو معنى كالم املصنِّف.

يخ  َماِم ِِف الـَمْسِجِد، وَ بِ  اُء الـَمْأُمومِ )َيِصحُّ اْقتَِد  :يقول الشَّ ْ إِ اْلِ  َيَرُه َواَل َمْن ْن ََل

 .(اَءُه إَِذا َسِمَع التَّْكبرِيَ َورَ 

َلى أنَّه إذا رآه فقط، فإنَّه  )إَِذا َسِمَع التَّْكبرَِي(إًذا إذا كان يف املسجد، فقوله:  من باب أىو 

ن ؤية، يدلُّ ا ليست معتربًة، وإنَّام يف الغالب من  أنَّه ا عىلجمزٌئ، وعدم ذكر املصنِّف للرُّ ليس ألَّنَّ

ا لإلمام، أو لغريه.  يرى يكون سامًعا، إمَّ

أي يصحُّ اقتداء املأموم، إذا كان خارج املسجد، إن رأى اإلمام أو  )َوَكَذا َخاِرَجُه(قال: 

ؤية.  املأمومني، فالبدَّ من الرُّ

ُفوُف(قال:  فوف، إًذا البدَّ من أ )إَِذا اتََّصَلْت الصُّ ط الثَّاين وهو اتِّصال الصُّ ي ُوِجدى الَّشَّ

طني.  هذين الَّشَّ

 



 

17 

 

 عندي هنا مسألتان:

: َماَم َأْو اْلـَمْأُموِمنَي(أنَّ قول املصنِّف:  املسألة األُوَلى ال يلزم  )َوَكَذا َخاِرَجُه إِْن َرَأى اْلِ

اٍك أو فتًَة ونَو ذلك، ال طريق شبَّ  ، بل ولو رأى بعضه، أو أمكن رؤيته عنأن يراه كاماًل 

 يلزم أن تكون رؤيًة كاملًة.

َماَم(أنَّ قول املصنِّف:  املسألة الثَّانية: املراد بذلك، إذا أمكن رؤية اإلمام،  )إِْن َرَأى اْلِ

لعدم وجود مانٍع، فلو ُوِجدى مانٌع لكونه أعمى، أو كان الوقت ظلمًة شديدًة، فالعربة بإمكان 

ؤية يخ منصور يف  الرُّ ، أشار اهذا الشَّ  .«حواشيه»عادًة، فإنَّه حينئٍذ تصحُّ

ُه من فعل اإلمام، هذه املسألة من املسائل الطَّ  رى تي أفردها قبل أن ننتقل ملا ُيك  ا، الَّ ويلة جدًّ

يخ أبا حممَّ  ، له كتاٌب مالعلامء بالتَّأليف، فإنَّ الشِّ ، والد أيب املعايل اجلوينيِّ طبوٌع، يف ٍد اجلوينيِّ

سالة بـ هذه املسألة بخصوصها، وما يتفرَّ  يت الرِّ موقف املأموم من المام ِف صَلة »ع عليها، سمِّ

لذان ذكرهتام قبل  «اجلَمعة طان الَّ صه الَّشَّ وذكر فروًعا كثريًة تنبني عىل هذا األصل، وملخَّ

 قليٍل.

 

َكإَِماَمتِِه ، ُيْكَرُه إَِذا َكاَن اْلُعُلوُّ ِذَراًعا َفَأْكَثرَ وَ  ،: )َوَتِصحُّ َخْلَف إَِمام  َعال  َعنُْهمْ  قال

 .(ِِف الطَّاِق 

 

ة، ما ثبت ، )َوَتِصحُّ َخْلَف إَِمام  َعال  َعنُْهْم(قال:  ََّ ليل عىل الصِّ أي عن املأمومني، والدَّ

َيَني، من حديث سهٍل  فدلَّ  ،« َوَصَلَّ النَّاُس َخْلَفهُ َعََل اْلـِمنَْبِ  َصَلَّ   أنَّ النَّبيَّ »يف الصَّ

 صالة اإلمام العايل، أي يف املكان املرتفع عن املأمومني.تصحُّ ذلك عىل أنَّه 
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ه ُرِويى فيه حديٌث عن حذيفةى مرفوًعا،  ؛)َوُيْكَرُه إَِذا َكاَن اْلُعُلوُّ ِذَراًعا َفَأْكَثَر(قال:  ألنَّ

ُرِويى موقوًفا، واملوقوف أصحُّ  َ بِالنَّاسِ أَ » :وى َر َلـَمَّ َأَراَد َأْن ُيَصَّلِّ ُه َجَذَب َعَمَّ َوَقاَل ُُنِينَا َعْن  ،نَّ

ََلِة ِِف الْ   .ونَو ذلك «ـُمْرَتِفعِ ـِمَكاِن الْ الصَّ

فعىل العموم أنَّ هذا احلديث، قد يدلُّ عىل الكراهة من جهٍة، ويدلُّ أيًضا عىل الكراهة 

َيَني، أنَّ ال ََم َفَعْلُتُه »لـامَّ صىلَّ بالنَّاس يف مكاٍن مرتفٍع، قال:   نَّبيَّ حديث سهٍل يف الصَّ إِنَّ

وا ِِب َولَِتْعَلُموا َلة.  فبنيَّ النَّبيُّ  «لَِتْأَتـمُّ  أنَّ فعله هذا كان استثناًء؛ لجل أن يتعلَّموا أحكام الصَّ

 .والقاعدة: أنَّ كلَّ مكروه  ترتفع كراهته عند احلاجة

 .جة التَّعليمومن احلاجة حا

، هذه قاعدٌة أصوليٌَّة ِف االستدالل ِف املكروه وغريه.  والنَّبيُّ   ال يفعل مكروًها قطُّ

ت   )ِذَراًعا َفَأْكَثَر(أنَّ قول املصنِّف:  )ِذَراًعا َفَأْكَثَر(يف قوله:  [:]األُوَلاملسألة  رى هذه ُقدِّ

 قال: العلوُّ الكثري.راع، وبعضهم أحااها للعرف، وعند بعض الفقهاء بالذِّ 

عندنا هنا مسألٌة، يعني قيٌد فات املصنِّف، أنَّنا نقول: إنَّ كراهة علوِّ اإلمام عىل 

ا إذا كان أحٌد من املأمومني يف  املأمومني، إنَّام حملُّه إذا مل يكن أحٌد من املأمومني يف مستواه، وأمَّ

فِّلِّ من يأتمُّ به، مثل مستواه، فال كراهة، كام لو كان اإلمام يصِّلِّ يف صفٍّ  ، ويف الطَّابق السُّ

ا ترتفع  تي يكون اها أكثُر من دوٍر، دورين أو ثالثٍة، أو قبٍو، كاملسجد احلرام، فإَّنَّ املساجد الَّ

افُّ له، نصَّ عليه املوفَّق يف  « بعض حواشيه»اهلل يف وابن نرص «املغني»الكراهة لوجود أحٍد ُيصى

دهيعني ذكر كالم املوفَّق وأ  .يَّ

 إًذا حملُّ الكراهة، فيام لو كان اإلمام وحده هو املرتفع، دون املأمومني.

أنَّ ارتفاع املأمومني عىل اإلمام، ليس بمكروٍه، وقد جاء ذلك عن أيب  املسألة الثَّانية:

ور الثَّاين وغريه. هريرةى   أنَّه كان يصِّلِّ بالنَّاس واملأمومون خلفه يف مكاٍن مرتفٍع، كالدَّ

 قاعدة
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، أنَّ  درأيًضا تعلَّق يف ق ره بعضهم بذراٍع فأكثرى االرتفاع بذراٍع، االرتفاع اليسري الَّذي قدَّ

ًة ما دونه ال كراهة فيه؛ ألنَّ ارتفاع اإلمام أحياًنا قد يكون له فائدٌة، لكي يراه املأمومون، وخاصَّ 

 إذا كان اإلمام ليس بالطَّويل.

ُه ككراهة إمامته يف الطَّاق.أ )َكإَِماَمتِِه ِِف الطَّاِق(قال:  رى  ي ُتك 

الة يف املَراب بَّشطٍ : هو املَراب، وُتك  )الطَّاِق(واملراد بـ  ُه الصَّ أن يكون اإلمام إذا  :رى

لف؛ ألنَّه حكى غريه من أهل العلم،  ُل عليه فعل السَّ دخل يف املَراب ال ُيِرى، وهذا الَّذي حُي مى

يوطيُّ كتاًبا كام اًل، يف أنَّ املَاريب انعقد اإلمجاع الفعِّلُّ للمسلمني عىل جواز وألَّف فيها السَّ

الة فيها، بل ذلك موجوٌد يف مسجد النَّبيِّ   ، وهذا مكان صالة النَّبيِّ  بنائها، وجواز الصَّ

نا ذلك عىل أنَّ املَراب جائٌز بداللة  نني، فدلَّ م، من مئات السِّ ، ُبنِيى فيه املَراب منذ الِقدى

، وأنَّ ما ورد من النَّهي والكراهة يف الطَّاق، إنَّام الطَّاق الَّذي يدخل فيه اإلمام فال اإلمجاع ا لفعِّلِّ

ُع صوته، فَينئٍذ ال متكن متابعته، أو  مى ى، قد ال ُيس  ى، وحملُّ ذلك، أنَّه إذا دخل فلم ُيرى ال ُينىبَُّه ُيرى

 .للخطأ إذا وقع فيه

ط، فال  ه إذا انتفى هذاوبناًء عىل ذلك فإنَّ  رى تُ الَّشَّ الة يف املَراب والطَّاقك  الَّذي  ُه الصَّ

ه  ى اإلمام، بأن يكون حمراًبا صغرًيا، فإنَّ الة فيه.يكون ُيرى ُه الصَّ رى  ال ُيك 

 

ُعُه َمْوِضَع اْلـ: قال  ََلِة  ، َوإَِطاَلُة ُقُعوِدهِ َمْكُتوَبِة، إاِلَّ ِمْن َحاَجة  )َوَتَطوُّ َبْعَد الصَّ

ْفَن، َوُيْكَرُه وُقوفُ اْلِقْبَلَة، َفإِْن َكاَن َثمَّ نَِساٌء، َلبَِث َقلِيًَل لِ  َتْقبَِل ُمْس  َواِري إَِذا َقَطْعَن  ُهمْ َينََْصِ َبنْيَ السَّ

 .(ُصُفوَفُهمْ 

ُعُه()َوُيْكَرُه قال:  عه يف موضع املكتو َتَطوُّ ُه تطوُّ رى مري هنا يعود لإلمام، فاإلمام ُيك  بة، الضَّ

الة املكتوبةأي يف املوضع الَّ  ، وحديث  ؛ذي صىلَّ فيه الصَّ ألنَّه قد جاء من حديث معاويةى
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، وهذا لفظ حديث املغريةى  َل » :املغريةى َ ِِف َمْوِضِعِه َحتَّى َيَتَحوَّ َماَم َأْن ُيَصَّلِّ ُه َُنَى اْلِ فخصَّ  ،«أنَّ

 .إنَّام هي متَّجهٌة لإلمام راهةالنَّهي لإلمام، فدلَّ عىل أنَّ الك  النَّبيُّ 

ع يف حملِّه، ربَّام ظنَّ بعض املأمومني أنَّ هذه  وهذا له معنى، فإنَّ اإلمام إذا كان سيتطوَّ

ُظ، وخاصَّ  َى الة، وهذا قد ُيل  ُه له أن يصِّلِّ تابعٌة للصَّ رى ، ولذلك فإنَّ اإلمام ُيك  كُّ ًة إذا ُوِجدى الشَّ

 .ضيق املَلِّ وبة، إالَّ حلاجٍة كيف موضع املكت

ا ترتفعوالقاعدة: أنَّ كلَّ يشء  مكروٌه، إذ  .ا ُوِجَدْت احلاجة فإُنَّ

َلى له أن طيِّ  ع يف مكان صالته املكتوبة، وإنَّام األىو  ُه له أن يتطوَّ رى ب املأمومون، املأموم ال ُيك 

عه يف مكان املكتوبة، هو من باب  ، فَينئٍذ تطوُّ َلى ، يغريِّ مكانه، من باب األىو  َلى خالف األىو 

؛ ألنَّ من عالمات الكراهة، أن يى  َلى  دى رِ وليس املكروه، انتبه للفرق، هو من باب خالف األىو 

ُل النَّهي لإلمامهنا منصوٌص رصاحًة فيه عىل أنَّه لإل دى رى النَّهي، والنَّهي وى  مى  َ  .مام، فُي

د وغريه، وهذا ا األمر فإنَّه يشمل النَّدب مطلًقا، املؤكَّ إًذا يشمل املأموم واإلمام،  وأمَّ

، لكن ال َلى للمأموم أن ينتقل ملكاٍن آخرى ى يف حملِّه فاألىو   .كراهة له أن يصِّلِّ

رون، وهو الَّذي نصَّ  وهذا االستدالل الَّذي ذكرت لكم هو الَّذي ذكره فقهاؤنا املتأخِّ

 واستظهر ذلك. «فتح الباري»عليه واستدلَّ له ابن رجٍب، يف 

عرفناها قبل قليٍل، هذه قاعدٌة أصاًل، أنَّ كلَّ مكروٍه عند احلاجة   ِمْن َحاَجِة()إاِلَّ قال: 

 ترتفع كراهته وتزول.

ََلِة ُمْسَتْقبَِل  )َوإَِطاَلُة ُقُعوِدهِ قال:  َلة، له اْلِقْبَلَة(  َبْعَد الصَّ قعود المام بعد انقضاء الصَّ

 حالتان:

 قعوده مستقبل القبلة. ]احلالة األُوَل:[

 أن يكون قد انفتل إَل املأمومني، ويبقى يف مكانه. ]احلالة الثَّانية:[

ل: مستقبِل القبلة، والقعود الثَّاين: مستقبِل املأمومني. :إًذا له قعودان  القعود األوَّ
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ل: كره  ()َوإَِطاَلُة ُقُعوِدهِ القبلة، إًذا فقوله:  العلامء أن يبقى اإلمام مستقبلى  القعود األوَّ

مري ََلِة(  يعود لإلمام، وإطالة قعوده الضَّ دليل ل اْلِقْبَلَة( )ُمْسَتْقبَِل أي صالة الفريضة، )َبْعَد الصَّ

كان إذا انفتل من   أنَّ النَّبيَّ  محن بن عوٍف ما جاء من حديث ثوبانى وعائشةى وعبدالرَّ 

ََلمُ هُ اللَّ  ،َأْسَتْغِفُر اهللَ ،َأْسَتْغِفُر اهللَ ،َأْسَتْغِفُر اهللَ»صالته، قال:  ََلمُ وَ  ،مَّ أْنَت السَّ َتَباَرْكَت  ،ِمنَْك السَّ

ْكَرامِ َجََلِل وَ ـَيا َذا الْ    وهذا يدلُّ عىل مالزمة فعل النَّبيِّ « َينَْفتُِل   ُثمَّ َكاَن َبْعَد َذلَِك  ،اْلِ

نَّة، أن يكون النَّبيُّ   .هازم فعلى قد ال  اهذا األمر، وسبق معنا أنَّ من قواعد تأكيد السُّ

دة، وخمالفة  نن املؤكَّ ويدلَّ أيًضا عىل الكراهية بخصوص اإلمام، إًذا هذا من باب السُّ

دة مكروٌه، ويدلَّ عىل ذلك، ما جاء يف بعض ألفاظ احلديث نن املؤكَّ ُفوا َقْبَل َأْن » :السُّ َفََل َتْنََصِ

َف   وهذا حمموٌل عىل قيامه من القبلة. «َفََل َتُقوُموا َقْبَل َأْن َيُقومَ » :ويف بعضها« َينََْصِ

املوضع الثَّاين للقعود: وهو قعوده إذا استقبل املأمومني، وعرفنا أنَّ عدم اإلطالة هناك 

ا إذا استقبل املأمومني، فقد ذكر فقهاؤنا وُنِقلى عن مجٍع  ، أمَّ كر الَّذي ورد به النَّصُّ قدره عىل الذِّ

لف، نصَّ عىل أنَّه ُنِقلى عن لف، ابن رجٍب يف  من السَّ بُّ « فتح الباري»مجٍع من السَّ َى تى أنَّه ُيس 

، وإنَّام يقرأ ذكره  لإلمام أالَّ يطيل القعود أيًضا، ليس معناه أنَّه يستعجل، كَال القاعدة األُوَلى

ل عنه مكانه، إمَّ   ذلك ما ُرِويى ل ا لصالة سنٍَّة أو غريها، ويدلُّ املعتاد، ثمَّ يقوم بعد ذلك، فيتَوَّ

لف بُّ « َفََل َتُقوُموا َقْبَل َأْن َيُقومَ » :، ويدلُّ عموم احلديثعن مجٍع من السَّ َى تى  فإنَّه ُيس 

ا القعدة األُوَلى وهي انرصافه من هِ ي  تى دى ع  من قى  يقوم من مكانه حتَّى يقوم اإلمامأالَّ  للمأموم ، إمَّ

 ا للقبلة.القبلة، والقعدة الثَّانية: وهي إذا استقبل النَّاس متَّجهً 

نَّة أن يلبث قلياًل، بأن يطيل يف مكثه، حتَّى  )َفإِْن َكاَن َثمَّ نَِساٌء(قال:  يف املسجد، فالسُّ

، كام جاء يف حديث أمِّ سلمةى  نى ينرصف   جال  من مكاَّننَّ وذلك حينام كان خمرج النِّساء والرِّ

جال يف مكاٍن واحٍد، فالغرومن باٍب واحٍد،  لَّل، وهو عدم كان النِّساء والرِّ ض من ذلك معى

جال، واختالطهم عند األبواب، والتَّعليل باالختالط كثرٌي يف كتب الفقهاء.  اجتامع النِّساء والرِّ
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ومن قال: إنَّ الَّشيعة ليس فيها ما يدلُّ عىل حرمة االختالط، فليس ذلك بصَيٍح، نعم 

ة، ويتكلَّمون عن حرمة النَّظ ر، ويتكلَّمون عن حرمة اخللوة، هم يتكلَّمون عن حرمة املامسَّ

امه ختتلف عن االختالط له مواضٌع، لكنَّ أحكفويتكلَّمون أيًضا عن حرمة االختالط، 

ابقة  .األحكام السَّ

بُّ لإلمام أن ينتظر، حتَّى خيرج النِّساء من املسجد، لعدم االختالط عند  َى تى ومنها أنَّه ُيس 

ةٌ   حينذاك. شكَّ أنَّه يكون أشدَّ ، فهذا ال األبواب، فإن كان فيه مماسَّ

مري هنا يعود للمأمومني. (ُهمْ َرُه وُقوفُ )َوُيكْ قال:   الضَّ

َواِري( يها  )َبنْيَ السَّ تي تكون يف املسجد، وما زلنا نسمِّ واري هي األعمدة الَّ املراد بالسَّ

ا إذا فوف، وأمَّ ُه الوقوف بينها، بَّشط أن تقطع الصُّ رى ارية ُيك  مل تكن تقطع  سواري، هذه السَّ

ُه. رى فوف فإنَّه ال ُيك   الصُّ

ُه، ما جاء من حديث أنٍس  رى ه ُيك  ليل عىل أنَّ ، أنَّه قال:  الدَّ ََلَة »عند أمحدى ُكنَّا َنتَِّقي الصَّ

َواِري َعََل َعْهِد  ة للنَّبيِّ  « النَّبيِّ َبنْيَ السَّ نَّة التَّقريريَّ  . وهذا من السُّ

 أي صفوف املأمومني.( ُفوَفُهمْ )إَِذا َقَطْعَن ُص قوله: 

 مسألتان:يف هذا القيد، )إَِذا َقَطْعَن ُصُفوَفُهم( عندنا يف قوله: 

: تي تكون عريضًة،  املسألة األُوَلى ، قالوا: هي الَّ فَّ تي تقطع الصَّ ارية الَّ أنَّ ضابط السَّ

؛ ألنَّ بعض  فَّ ُه أن تكون يف الصَّ رى العواميد تكون قصريًة وليست كلُّ ساريٍة، أو عموٍد، ُيك 

ا، مثل بعض املساجد تعرفون، قد تكون من حديٍد، وجتعل عواميد احلديد، عامود احلديد  جدًّ

فِّ أم ال؟ يقولون:  ُه أن يكون قاطًعا للصَّ رى بمقدار أربعة أصابع، أو مخسة أصابع، فهل هذا ُيك 

، بمعنى أن يكون عريًض  فِّ ا، وما ضابطه؟ بعض فقهائنا ال، وإنَّام قيده أن يكون قاطًعا للصَّ

ره بالعُ  ارية رف، فيقول: إنَّ ضابطه العُ يقدِّ ره بثالثة أذرٍع، فقال: إذا كانت السَّ رف، وبعضهم قدَّ

، وما كان دون ثالثة أذرٍع فال تقطع. فَّ  عرضها ثالثة أذرٍع، قطعت الصَّ
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، فاملصِّلِّ يكون بينه من أين أتيتم بثالثة أذرٍع؟ قالوا: ألنَّ ثالثة األذرع هي مكان املصِّلِّ 

وما زاد جيوز لو كانت  وبني سرتته ثالثة أذرٍع، واملكان الَّذي يتعلَّق به النَّجاسة، كام سبق معنا،

لكنَّ  ىوهي ثالثة أذرٍع، وهذا تقديٌر لبعض فقهاء املذهب، منهم ابن املنجَّ  النَّجاسة بعده،

ابط هو العُ   رف.املشهور أنَّ الضَّ

هذا هو املنطوق،  )إَِذا َقَطْعَن ُصُفوَفُهم(أنَّ قول املصنِّف:  ة يف هذه اجلملة:املسألة األخري

فُّ قصرًيا، وكلُّه بني  فوف، بأن كان الصَّ ا إذا كانت ال تقطع الصُّ إذا كانت تقطع، وأمَّ

ه. رى اريتني، فإنَّه حينئٍذ ال ُيك   السَّ

 

، َوَمْن َوُيْعَذُر ِِف َتْرِك ُُجُعَ : : )َفْصٌل  قال اَعة  َمِريٌض، َوُمَدافُِع َأَحِد اْلَْخَبَثنْيِ  وَُجَ
ة 

ِة َطَعام  ُُمَْتاج   ر  فِيِه، َأْو َمْوُت َقِريبِِه، َأْو َعََل  ،َأْو َفَواتِهِ  ،إَِلْيِه، َوَخائٌِف ِمْن َضَياِع َمالِهِ  بَِحْْضَ َأْو ََضَ

ر   َء َمَعهُ َأْو ُمََلزَ  ،َأْو ُسْلَطان   ،َنْفِسَه ِمْن ََضَ ، ، َمِة َغِريم  َواَل يَشْ َأْو ِمْن َفَواِت ِرْفَقتِِه، َأْو َغَلَبِة ُنَعاس 

، َوبِِريِح َباِرَدة    .(ِِف َلْيَلة  ُمْظلَِمة   َشِديَدة   َأْو َأًذى بَِمَطر  َوَوَحل 

 

ُر فيه يف ترك اجلمعة واجلامعة، وأورهذا الفصل ذكر فيه املصنِّف  ذى د فيه ، ما ُيع 

ُر فيه برتك اجلامعة. ذى ُر فيه برتك اجلمعة، ُيع  ذى  اجلمعة واجلامعة؛ ألنَّ كلَّ عذٍر ُيع 

فيه خائف حدوث املرض، واملراد  أي متَّصٌف باملرض، ويدخل )َمِريٌض(قال: 

رُ ؤ  : هو من كان فعله للجامعة يزيد يف مرضه، أو يُ ِريضاملب ًة  ،هِ ئِ ر  يف بُ  خِّ كبريًة، أو يشقُّ عليه مشقَّ

ى منه حدوث املرض له، والنَّبيُّ  الة يف املسجد،   أو أنَّ هذا الفعل خُي شى كام تعلمون ترك الصَّ

 لـامَّ مرض يف آخر حياته.

(  قال: مت، واملراد بـ)َوُمَدافُِع َأَحِد اْلَْخَبَثنْيِ (هذه تقدَّ : مها البول والغائط، )اْلَْخَبَثنْيِ

ُر يف ترك اجلم ذى  عة واجلامعة.فإنَّه ُيع 
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ِة َطَعام  ُُمَْتاج  )َومَ قال:  نن. إَِلْيِه( ْن بَِحْْضَ  للَديث الَّذي عند أهل السُّ

ِة َطَعام  ُُمَْتاٌج إَِلْيِه(قال:   هنا وصفان: )َوَمْن بَِحْْضَ

ل:  أن يكون بَرضة طعاٍم. الوصف األىوَّ

 أن يكون حمتاًجا إليه. الوصف الثَّاين:

ل، وهو كونه بَرضة طعاٍم، ليس رشًطا، وإنَّام هو خرج خمرج واحلقيقة أنَّ الوصف األ وَّ

الغالب، ولذلك يقول فقهاؤنا: إنَّ التَّقييد بكونه حارًضا للطعام ليس قيًدا، وإنَّام القيد أن يكون 

. ل: ومن كان تائًقا لطعاٍم حمتاٍج تائًقا له، راغًبا به، إًذا لو عربَّ وقا  إليه لكان أصحَّ

ط الثَّاين، البدَّ أن يكون حمتاًجا له، فمجرد توقانه  إَِلْيِه( اج  )ُمـْحتَ قال:  هذا هو الَّشَّ

ُر فيه برتك اجلمعة واجلامعة. ذى  للطَّعام، من غري حاجٍة له، ال ُيع 

ق ويدفع به احلاجة؟ يقول فقهاؤنا: ال، بل يأكل إَل مى وهل يكفي أن يأكل ما يسدُّ به الرَّ 

بع، ثمَّ بعد ذلك  يذهب لصالته. حدِّ الشِّ

ياع قالوا: أن  )َوَخائٌِف ِمْن َضَياِع َمالِِه َأْو َفَواتِِه(قال:  ياع والفوات، الضَّ الفرق بني الضَّ

 يكون املال بيده، ثمَّ بعد ذلك يضيع عليه.

لُّ عليه، كأن يكون له شاٌة قد  ا الفوات: فهو أن يكون املال ليس بيده، وإنَّام ُيدى وأمَّ

لُّ عليها، فيخشى من فواهتا.رشدت منه، ثمَّ ب  عد ذلك ُيدى

ين املرداويُّ  يخ عالء الدِّ ياع والفوات، نصَّ عىل هذا الفرق، الشَّ  هذا هو الفرق بني الضَّ

 «.النصاف»يف 

ر  فِيِه( قال:  ر يف املال، فإنَّه جيوز له أيًضا ترك اجلمعة واجلامعة.)َأْو ََضَ  أو الرضَّ

قريبه، هنا أتى املصنِّف بتعبري القريب، وخرج  أو خيش موتى  )َأْو َمْوُت َقِريبِِه(قال: 

خمرج الغالب؛ ألنَّ غالب النَّاس، إنَّام حيرص عىل موت قريبه، وليس الزًما أن يكون قريًبا له، 

، ولذلك فإنَّ بعض الفقهاء ُيعربِّ  ،(يب  رِ قَ ) :وإنَّام أتى املصنِّف بلفظة ًة ملا جاء يف نصِّ أمحدى قى موافى
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، فيشمل كلَّ رفيٍق، رفيًقا يف صَبٍة، أو يف جواٍر، (هِ يقِ فِ ت رَ وْ مَ ) من موت قريبه، قال: بداًل 

.ونَو ذلك،   وهذا قد يكون أدقَّ

املراد بموت قريبه، أو رفيقه، ليس مطلق املوت، وإنَّام إذا خيش موت قريبه، ومل يكن 

نَّ  ة عنده حال احتضاره، عنده من يقوم بشأنه، كتمريضه، فيموت بذهابه، أو بفعل السُّ

هادة ونَو ذلك.  كإغامضه، وتذكريه بالشَّ

(قال:  ر  ارَ »بخروجه، وهذا يشمل كلَّ رضٍر  )َأْو َعََل َنْفِسَه ِمْن ََضَ َر َواَل َِضَ  .«اَل ََضَ

( قال: ا بنفسه، أو باعتامده عىل سلطاٍن، بأن يكون نائًبا عنه.)َأْو ُسْلَطان  ٌة، إمَّ  أي له قوَّ

َء َمَعُه( )َأوْ قال:  بعض النَّاس قد يكون فيه من األنفة، ويكون فيه  ،ُمََلَزَمِة َغِريم  َواَل يَشْ

ة والغلبة، ما يأنف من مالزمة الغريم.  من القوَّ

ين، من غري  ، وحلَّ هذا الدَّ ما املراد بمالزمة الغريم؟ شخٌص يكون له ديٌن عىل آخرى

داد، فا عي السَّ ائن، أن يالزم الغريم، فيكون معه وجود ما يدفعه، مثل أن يدَّ ارع قد أباح للدَّ لشَّ

للعمل، ويذهب معه مالزًما حيثام كان، حيثام ذهب يذهب معه، للمسجد، ويذهب معه 

ع  اللعزائم، فإن دخل يف عزيمٍة، دخل معه، وهذ ويف احلديث  «َمْطُل اْلَغنِيِّ ُظْلمٌ »يبيَه الَّشَّ

يد  .«َواِجِد ُظْلٌم ُُيِلُّ ُعُقوَبَتُه َوِعْرَضهُ ََلُّ الْ » :اآلخر، حديث ابن الَّشَّ

له،  قالوا: عقوبته بمالزمته، فيالزمه، ويطالبه يف كلِّ مكاٍن، فإن دخل يف جملس، فشَّ

ين الَّذي عليك، فهذا جيوز له، وهذا موجوٌد إَل اآلن، وبعض النَّاس قد  د الدَّ فقال له: سدِّ

أنَّ معه  ، فيثبتمنيَّة، يقول: هذا الزمني يف كلِّ وقٍت يالزمه الغريم، ثمَّ يذهب إَل اجلهات األ

ع ذلك، وهذا  يزُ ليس من حقِّ أحٍد أن يمنعه، تالزمه وتذهب معه أينام ذهب، جُيِ ف، ادينً  الَّشَّ

، لكنَّه موجوٌد إَل عهٍد قريٍب.  موجوٌد، ربَّام اآلن قلَّ

زم معه يف كلِّ وقٍت، بعض النَّاس قد تكون له من األنفة، ما يستَي أن يكون املال

)َأْو ُمََلَزَمِة يؤذيه يف نفسه، فَينئٍذ جيوز له أن يتخلَّف عن اجلمعة واجلامعة، وهذا معنى قوله: ف
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َء َمَعهُ  ين، الَّذي أباح للغريم أن  (َغِريم  َواَل يَشْ ين، الَّذي يقيض به هذا الدَّ أي ليس معه وفاٌء للدَّ

 .(1)يالزمه ألجله

ذكر املصنِّف هنا، أنَّ من أسباب العذر يف ترك اجلمعة ، (َفَواِت ِرْفَقتِهِ َأْو ِمْن ) قال:

فقة يف  فر، فمَلُّ فوات الرِّ فقة إنَّام هو يف السَّ واجلامعة، أن خياف فوات رفقته، وفوات الرِّ

فر، أو يف  فر، أو يف استدامته، يعني بمعنى إنشاء السَّ فر، سواًء كان ذلك يف ابتداء السَّ السَّ

فقة الَّذين سيسافرون، جاز له ترك اجلمعة واجلامعة، اس تدامته، فإذا كان مقياًم، وخيش فوات الرِّ

أو يف استدامته، كأن كان يف أثنائه نزلوا بلدًة فخيش أنَّه إن صىلَّ مجعًة أو مجاعًة، ذهبوا عنه 

ابق.  وتركوه، وهذا داخٌل يف عموم السَّ

() خاف( َأوْ )قال:  ة النُّعاس  ،َغَلَبِة ُنَعاس  صورة ذلك، أنَّ رجاًل يكون عنده من شدَّ

ا، فيخشى أنَّه إن انتظر اجلامعةى  ء الكثري جدًّ الةى  اليشَّ يف املسجد، فإنَّه ستغلبه  حتَّى جتتمع، أو الصَّ

 .عينه، وستفوته اجلامعة حينذاك

( إًذا فقوله:   .بأن خاف أن تفوته اجلامعة هذا من جهةٍ )َغَلَبِة ُنَعاس 

هٍة أخرى أن يستمرَّ نعاسه حتَّى يفوته الوقت، فستفوته اجلامعة والوقت مًعا، ومن ج

ل الوقت من غري مجعٍة وال مجاعٍة.  فَينئٍذ يصِّلِّ يف أوَّ

(قال:  ا  )َأْو َأًذى بَِمَطر  َوَوَحل  هذه املسألة حتتاج إَل وقوٍف معها كثرٍي، سأشري اها؛ ألَّنَّ

 سرتد معنا اليوم يف ثالثة مواضع.

يِشى  ()َأوْ قال:  () خى ل، نصَّ عىل هذا  َأًذى بَِمَطر  َوَوَحل  ح  ل، ويصحُّ وى حى طبًعا يصحُّ وى

ل، وبعض اللُّغويِّني، كام ذكره  «القاموس»صاحب  حى ل، والوى ح  بأنَّه يصحُّ الوجهان، الوى

ل، «تاج العروس»اج الزبيدي صاحب التَّ  حى ا يف  قال: إنَّ األفصح إنَّام هو بتَريك احلاء، وى وأمَّ

                                                 

 الة رأيت أن أكمل الفصل هنا لئال ينقطع الكالم.ذي يليه بعد الصَّ رس الَّ كمل شيخنا الدَّ أ الة، ثمَّ قبل الصَّ  ادس عَّشى رس السَّ لدَّ ف اتوقَّ  إَل هنا( 1)
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وهو سكون احلاء اهجتنا نَن، وهي لغٌة، وإن كان بعض اللُّغويِّني قال: إنَّ األفصح خالفه، 

حى  ل، عىل العموم األفصح كام ذكر بعض اللُّغويِّني، هي الوى ح   .لوى

 .جاز له ترك اجلمعة واجلامعة ِل(َمَطِر َأْو اْلَوَح ـ)إِْن َخاَف اْلََذى بِالْ قال: 

 من املسائل: عندنا هنا عددٌ 

: حى  املسألة األُوَلى ُع له أنَّ الوى مى ُك له اجلمعة واجلامعة كام هنا، وأحياًنا جُت  ى ل أحياًنا ُترت 

احلة،  ، وأحياًنا يصِّلِّ املرء عىل الرَّ الة كام سيأيت، فيختلف احلكم من موضٍع إَل موضٍع آخرى الصَّ

 .ه إَل القبلة، كام سيأيت بَّشطٍ وجُّ فيرتك القيام، ويرتك بعض األركان، وقد ال يستطيع التَّ 

الة، إذا ُوِجدى وحى   :ٌل، وأنَّ اها ثالث رخصٍ إًذا اليوم سنتكلَّم عن الصَّ

ُك اجلمعة واجلامعة - ى  .تارًة ُترت 

احلة - ىلَّ عىل الرَّ  .وتارًة ُتصى

الة مع غريها. - ُع الصَّ مى  وتارًة جُت 

قيقة؛ ألنَّ يف كلِّ واحدٍة م ن هذه األمور الثَّالثة، اها رشوٌط ختتلف وهذه من املسائل الدَّ

 عن رشوط احلكم الثَّاين، فليست عىل سبيل التَّخيري، وإنَّام عىل اختالف األحوال.

اًل  يِشى  إذا يف :نبدأ أوَّ () خى ترك  ]له[ من خيش األذى، فإنَّ جيوز ،َأًذى بَِمَطر  َوَوَحل 

ليل عىل ذلك، ما ثبت يف الصَّ  ُه َأَمَر »  َيَني، من حديث ابن عمرى اجلمعة واجلامعة، الدَّ َأنَّ

ْن َصلُّوا ِِف ِرَحالُِكم ًنا َأْن ُيَأذِّ وكان ذلك يف ليلٍة ذات برٍد وريٍح ومطٍر، فهنا املطر هو الَّذي  ،«ُمَؤذِّ

 فعل ذلك.  ل، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ يدلُّ عىل الوحى 

، من حديث ابن عبَّاٍس:  ُه َأَمَر اْلـُمنَاِدَي َأْن ُينَاِدَي ِِف َلْيَلة  »وجاء أيًضا يف مسند أمحدى َأنَّ

معة، وقلنا يف بداية فصلُّوا يف رحالكم، دليٌل عىل سقوط اجل «َذاِت َمَطر  َأْن َصلُّوا ِِف ِرَحالُِكم

نَّ العذر الَّذي تسقط به اجلمعة، هو العذر الَّذي تسقط به اجلامعة، إًذا هذا هو : إهذا الفصل

 دليلها.
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ل واملطر؟ ليس املراد باملطر هنا، املطر الَّذي ما هو ضابط اخلوف من الوحى  سألة الثَّانية:امل

ل اجلمع، بل إنَّ املراد به املطر الَّذي فيه أًذى، إًذا هنا مطٌر فيه زيادٌة، وهو األذى، والوحى  يُح بِ يُ 

 نتني، ما ضابطه؟ٌل، جيمع الثِّ الَّذي فيه أًذى، إًذا مطٌر ووحى 

رين، قال: ظاهر كالمهم أنَّه  مل أقف اهم عىل ضابٍط يف هذا الباب، لكن ذكر بعض املتأخِّ

ا لرتك اجلمعة واجلامعة، أو لو املطر  ًَ ل يمأل القدمني فقط، فإنَّه حينئٍذ يكون مبي وإن كان الوحى

، فيه أًذى، بَيث إفساد الثَّوب، أو الربد الَّذي يدخل إَل جسد اآلدميِّ  ، أو يصل إَل هذا احلدِّ

 نَو ذلك.

(  )َوِريِح َباِرَدة  قال:   :انظر هنا، هذه فيها ثالثة قيودٍ َشِديَدة  ِِف َلْيَلة  ُمْظلَِمة 

 .أن تكون رحًيا باردةً  -1

 .وأن تكون شديدةً  -2

 وأن تكون يف ليلٍة مظلمٍة. -3

ل: يلة مظلمًة باردًة أي القيد األوَّ ًضا، وهو أن تكون باردًة يف ليلٍة مظلمٍة، وأن تكون اللَّ

وال  «املنتهى»ديدة مل يذكرها يف ديدة، قيد الشَّ هذان القيدان ذكرها مجيع الفقهاء، ما عدا قيد الشَّ 

 بنفيها، قال: ولو مل تكن شديدًة.« القناع»بل جزم يف  «القناع»يف 

يلة مظلمًة  إًذا فيكون فيها وصٌف، أن تكون رحًيا باردًة، والوصف الثَّاين: أن تكون اللَّ

 .يحى حينذاك ترك اجلمعة واجلامعةًة مًعا، فإذا ُوِجدى هذان الوصفان ُأبِ وبارد

م، أنَّ ابن عمرى قال: «صحيح البخاريِّ »دليل ذلك ما جاء يف  ، يف حديث ابن عمرى املتقدِّ

 إًذا فالبدَّ أن تكون ليلًة باردًة. ،«ةً دَ ارِ ًة بَ لَ يْ لَ  ْت انَ كَ َصلُّوا ِِف ِرَحالُِكم، وَ »

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّدٍ. واهلل أعلم،

 


